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ОРТАЛЫҚ АЗИЯДА ТАБИҒИ ГАЗ ҚҰБЫРЫ ЖЕЛІСТЕРІНІҢ 
ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ 	
Орталық Азия аймағында табиғи газ қорл- 
арының мол екендігі мəлім. Мысалы, Түрі- 
кменстанда 17,5 трлн. м³, Өзбекстанда 1,6 
трлн. м³ жəне Қазақстанда 1,9 трлн. м³ газ 
қоры бар. Алайда теңізге шығар жолы бо- 
лмағандықтан, Орталық Азия елдерінің 
табиғи газ нарығындағы əрекеттестігін ан- 
ықтайтын фактор - жер қойнауында жатқан 
ресурстардың көлемі емес, құбыр же- лісі 
саясаты болып табылады. Сонымен қатар, 
аймақ ресурстарына қызығушылық артып 
келе жатқан ортада жаңа жəне ескі құбырлар 
желісі сипаты жағынан толықт- ырушы емес, 
бəсекелес болып келеді. Нə- тижесінде, 
Орталық Азия экспорттаушыл-арының бүгінгі 
күні жүргізіп отырған энергетика 
ресурстарын əртараптандыру стра- тегиялары 
негізінен энергетика нарықтар- ын ескі 
тұтынушылардан жаңа тұтынушыларға 
ауыстыруда.  
Бұдан бұрын Ресей «Орталық Азия-Орта- 
лық» (ОАО) газ құбырлары жүйесінің бес 
желісі арқылы тасымалданатын аймақтық 
газдың ең ірі тұтынушысы еді. 1960-1980 
жылдары салынған ОАО-ның бастапқы қу- 
аты 90 млрд. м³-ті құрады. Алайда, 
техникалық қызмет көрсетуге жұмсалған 
инвестициялардың жетіспеушілігінен желі 
əлеу- еті 45 млрд. м³-ке азайды. Орталық 
Азия-Ресей табиғи газ экспорты/импорты қар- 
ым-қатынастары ескі жəне жаңадан сал- 
ынған газ құбыры инфрақұрылымдарын- ың 
бəсекелестік сипатын көрсету тұрғыс- ынан 
мағызды үлгі болып табылады. Газ саудасын 
80 млрд. м³-ке дейін арттыруды көздеген соң, 
Ресей 30 млрд. м³ қуаттылығы бар Каспий 
маңы газ құбырының құ- рылысын ұсынды. 
Ресей мен ресейлік газ- ды Еуропаға 
тасымалдауда транзиттік ел болып табылатын 
Украинамен газ дағдарыстары нəтижесінде 
Ресей еуропалық тұтынушыларға 
міндеттемелерін орындау үшін Орталық Азия 
газын қажет еткен еді, алайда аталмыш 
дағдарыстың нəтижес- інде аймақ елдерімен 
табиғи газ сауда кө- лемі 2007 жылдан бастап 
бірте-бірте төм- ендей бастады. Ең ірі 
экспорттаушы бол- ып табылатын 
Түрікменстан 2016 жылдың қаңтар айында 
Ресейге газ жеткізуді тол- ығымен 
тоқтатқандығын жариялады. Бұд- ан бұрын 
2007 жылы 42 млрд. м³ болған экспорт 
көлемі, 2009 жылы 10 млрд. м³-ке дейін 
төмендеген еді. Екінші ірі жеткізуші – 
Өзбекстан тарапынан жүзеге асырылатын газ 
экспорты да 2009 жылы шамамен 15 млрд. м³-
тен 2015 жылы 15 млн. м³-ке дейін төмендеді. 
Ресейдің импорттауына арналған бүкіл газ 
қазіргі таңда Қытай елі- не жіберілуде. 
Басқа екі үлкен газ құбыры арқылы 
жеткізілетін табиғи газ тұрақтылығында да 
мə- селелер туындауда. (Өзбекстаннан 
Қазақстан арқылы Ресейге) 8 млрд. м³ де- йін 
газ тасымалдауға қабілетті «Бұхара-Орал» газ 
құбыры енді кері бағытта жұмыс істеуде. 
Бастапқыда 20 млрд. м3-тен астам газ тасу 

қуаттылығы болған, бірақ техникалық қызмет 
көрсету жоқтығына ба- йланысты 
қуаттылығы едəуір төмендеген «Бұқара-
Ташкент-Бішкек-Алматы» газ құ- быры 
бойынша табиғи газ жеткізу үдерісін де 
тұрақты деп айту қиын. Себебі, Өзбекстан 
Орталық Азиядағы көршілеріне газ жеткізуде 
бұл ресурстың жетіспеушілігін жиі бастан 
кешіріп тұрады. Шын мəнінде, жаңадан 
ашылған Қытай газ нарығы ай- мақтағы 
барлық қол жетімді газды тұтын- уда. 
Түрікменстан Иранға жеткізілетін газ көл- 
емін 1997 жылы салынған «Көрпеже-Гур- 
тгуи» құбыры арқылы 6-8 млрд. м³-тен 2010 
жылы салынған жаңа «Дулатабад-Серахс-
Хангиран» газ құбырын толық іске қосу 
арқылы жылына 20 млрд. м³-қа арт- тыруды 
жоспарлады. Түрікменстан Иран- ға 20 млрд. 
м³ газ тасымалдауға қабілетті болғанына 
қарамастан, тасымалданатын газ көлемі өз 
қуатына ешқашан жете ал- мады. Иран 
бағыты Түркіменстанның Рес- ейге толық 
тəуелділігін əртараптандыруд- ың алғашқы 
табысты əрекеті болды. Ре- сейдің сұранысы 
азайған кезде Түрікменстан Иранға газ 
экспорттады. Ал, қазіргі таңда Иранға газ 
экспортының көлемін шектеу арқылы 
Түркіменстан билігі Қыт- айға газ экспорттау 
əлеуетін арттыру мүм- кіндігіне ие болып 
отыр. 2014 жылы Түрі- кменстан Иранға тек 
6,5 млрд. м³ газ экс- порттады. Ирандағы 
бүгінгі газ секторын дамыту бастамалары 
бұдан былай түрікмен газының Иранға қажет 
болмауы мүм- кін екендігін көрсетті. 
Түрікменстан жəне Иран арасында бартерге 
негізделген газ- бен жабдықтау туралы 
мəмілелерге қол қою мүмкіндігі бар 
болғанымен, Түрікменстан билігі Қытай еліне 
экспорт міндеттемелерін орындау үшін 
осындай сауда-сат- тық өзара əрекеттестікте 
болуға ынталы емес. Қытай жəне 
Түрікменстан көшбасш- ылары арасындағы 
түрікмен газын Қытайға тасымалдау туралы 
келіссөздері 2006 жылы басталды жəне 2009 
жылы Орталық Азия-Қытай газ құбырының 
бірінші кезегінің құрылысымен нəтижеленді. 
2006 жылы қол қойылған келісімге сəйкес, 
Түр- ікменстан бастапқыда Қытайға жылына 
30 млрд. м³ газ экспорттауға міндетті болды. 
Алайда екі жылдан кейін қол қойылған жа- ңа 
келісімнің арқасында экспорт көлемі 2015 
жылға қарай жылына 40 млрд. м³-ке дейін 
артты. 2012 жылдың маусым айында 
Бейжіңде өткен Шанхай ынтымақтаст- ық 
ұйымының саммиті барысында екі ел 
президенті Ху Цзиньтао мен Гурбангулы 
Бердімұхамедов газ экспортының көлемін 
жылына 65 млрд. м³-ке дейін арттыруға 
келісті. 2010 жылы қол қойылған келісімге 
сəйкес Қытай Өзбекстан елінен жылына 10 
млрд. м³ табиғи газ алады. Қазақстан жаңадан 
салынған «Бейнеу-Бозой-Шымк- ент» газ 
құбыры арқылы «Орталық Азия-Қытай» газ 

құбырына қосымша ретінде 5 млрд. м³ газ 
жеткізетін болады. Түрікменстан 2009 
жылдан бастап 2015 жылдың тамызына дейін 
Қытайға 125 млрд. м³ газ жеткізді. Өзбекстан 
жақында 10 млрд. м³ газ экспорттауды 
жоспарлап отыр. 
Жиырма жылдан астам уақыттан бері күн 
тəртібінде болған екі ірі маңызды балама газ 
құбыры жобасын іске асыру үшін жаң- адан 
пайда болған даму перспективаларын назарға 
алатын болсақ, ескі құбыр желілеріне 
қызығушылықты жандандырудың қиынға 
соғатыны анық. 
Транскаспий газ құбыры жөніндегі келіссө- 
здерге жаңа серпін беруге тырысқан 
Еуропалық одақ  (EO) Энергетика жөнінд- егі 
комиссары 2015 жылдың мамыр айында 
Түрікменстанға барып қайтты. Ұзындығы тек 
қана 300 км-ді құрайтын Транскаспий газ 
құбыры тез арада салынып бітуі мүмкін. 
Түрікменстан табиғи газды ірі газ кен 
орындарынан батысқа қарай жеткізу үшін 
салған 30 млрд. м³ қуаттылығы бар «Шығыс-
Батыс» газ құбыры Түрікменстанның ресейлік 
аумақтардан өтпей бір- ден еуропалық 
нарықтарға қол жеткізу ни- етінен бас 
тартпағандығын білдіреді. 
«Түрікменстан – Ауғанстан – Пəкістан –
Үндістан» газ құбырының Түрікменстанға 
қатысты бөлігінің құрылысы 2015 жылдың 13 
желтоқсанында басталды. Тараптард- ың 
жобаны аяқтауға қажетті 7,6-10 млрд. 
долларды қамтамасыз ете алуы жəне ба- 
ғыттағы жалпы қауіпсіздік мəселесінің ше- 
шілуі əлі анық емес. Қазіргі өндіріс деңгейі 
Түрікменстанға оңтүстік бағытта газ 
экспорттауға мүмкіндік бермеуде. 
Түрікменстан билігі Оңтүстік Азияның 
табиғи газға деген сұранысын қанағаттандыру 
үшін əз- ірге тек Галкыныш газ кен орнының 
(дүн- иежүзіндегі ең үлкен газ кен орны) 3-ші 
ке- зеңін дамыту бойынша қызмет атқаруда. 
Орталық Азия сияқты теңізге шығар жолы 
жоқ аймақ үшін шекарадан тыс газ құбырлар 
желісі газ экспорттаудың ең тиімді жо- лы 
болып табылады. Мұндай газ құбырл- 
арының құрылысы үшін əрі өндіруші, əрі 
тұтынушы елдер айтарлықтай инвестиция 
жасаулары қажет. Жаңа халықаралық газ 
құбырлары инвестицияларды өтеуден бұ- рын 
кем дегенде 15-20 жыл əрекет ету қа- жет. 
Сондықтан табиғи газ саудасы көбінесе ұзақ 
мерзімді сауда келісімдері ар- қылы жүзеге 
асырылады. Табиғи газ сау- дасының бұл 
ерекшеліктері жəне аймақтың көбінесе 
энергия ресурстары үшін бə- секелесетін 
үлкен елдермен қоршалуы га- збен жабдықтау 
қатынастарының бір түрін қалыптастырады. 
Бұл қарым-қатынастар шеңберінде Орталық 
Азия өндіруші елдері жаңа тұтынушылармен 
нарық күшін ар- ттыру үшін жаңа 
нарықтардағы талапты ескі газ құбыры 
инфрақұрылымын пайдалана отырып 
орындауды жалғастыратын болады. 



	

 

• Қазақстан Республикасының Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаев Ақпарат 
жəне коммуникация министрлігі мен 
Парламенттің бекіткен барлық жаңа 
ережелер мен заңдарды түсіндіруге 
бағытталған 24 сағаттық бірегей 
мемлекеттік байланыс орталығын құру 
жөнінде Үкіметке тапсырма берді. 

• Астанаға ресми сапары барысында 
Ресей Федерация Кеңесінің төрайымы 
Валентина Матвиенко Қазақстан Пар-
ламенті төменгі палатасының (Мəжі-
ліс) спикері Бақтықожа Ізмұхамбе-
товпен кездесу өткізді. Тараптар 
Қазақстан мен Ресей парламенттері 
арасындағы ынтымақтастықты нығай-
ту жəне Еуразиялық экономикалық 
одақ мүшелері мен үшінші елдер 
арасындағы экономикалық қарым-
қатынастарды тереңдетуге байланысты 
мəселелерді талқылады. 

• Минскіге ресми сапары барысында 
Түрікменстан Президенті Гурбангулы 
Бердімұхамедов жəне Беларусь Прези-
денті Александр Лукашенко тиімді 
сауда экономикалық ынтымақтастық-
ты күшейту перспективаларын, 
сондай-ақ энергетика, көлік, байланыс 
жəне білім салаларындағы ынтымақ-
тастық талқыланды. Сапар аясында 
тараптар сенімді құқықтық негізді 
жəне екіжақты байланыстарды одан 
əрі нығайтуға қолайлы жағдайларды 
қалыптастыруға бағытталған құжат-
тарға қол қойды. 

• Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 71-
ші жылдығы мерекесіне орай Мəскеуге 
ресми сапары кезінде Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұл-
тан Назарбаев жəне Ресей Президенті 
Владимир Путин Жоғары Еуразиялық 
экономикалық кеңестің жəне Шанхай 
ынтымақтастық ұйымы саммитінің 
алдағы отырыстарын қоса алғанда 
аймақтық жəне халықаралық күн 
тəртібіндегі өзекті мəселелерді талқы-
лады.  

• Душанбеге ресми сапары барысында 
Ауғанстан президенті Ашраф Ғани 
жəне оның тəжік əріптесі Эмомали 
Рахмон лаңкестік, экстремизм, заңсыз 
есірткі тасымалы, трансұлттық ұйым-
дасқан қылмыс, сондай-ақ аймақтық 
қауіпсіздік үшін басқа қауіп-
қатерлерге қарсы күрес саласындағы 
екіжақты ынтымақтастықты нығайту 
мəселелері бойынша келіссөздер 
жүргізді. 

• Тегеранға ресми сапары барысында 
Түрікменстан Сыртқы істер министрі 
Рашид Мередов жəне Иран Президенті 
Хасан Рухани Каспийдегі ынтымақ-
тастықты дамыту, есірткінің заңсыз 
айналымына қарсы күресте ынты-
мақтастықты арттыру мен аймақта 
қауіпсіздік пен тұрақтылықты құру 
мəселелерін талқыл- ады. 
 
  

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

• Қазақстан Республикасының Энерге-
тика министрлігі елдің əлеуметтік-
экономикалық дамуына сəйкес мұнай 
өндіру 2016 жылы 74 млн. тоннаға 
дейін азаяды деген болжам 
жасағандығы туралы мəлімдеді. Бо- 
лжамға сəйкес, елдің мұнай өндірісі 
2017 жəне 2018 жылдары тиісінше 75 
млн. тонна жəне 76 млн. тонна 
деңгейінде болуы күтілуде. Қазақс- 
танның мұнай жəне конденсат өндірісі 
2015 жылы 79,46 млн. тоннаны 
құрады. Бұл көрсеткіш 2014 жылға 
қарағанда 1,7% -ға аз. 

• Ресейдің Экономикалық даму 
министрлігі ТМД-ға мүше емес 
елдерге Ресей табиғи газ экспорты 
2016 жылы 0,8%-ға төмендеп, 184 
млрд. текше метрге азаяды деп 
хабарлады. Сонымен қатар, минис-
трлік Украинаға жеткізілетін ресейлік 
газ 2016 жылы 11 млрд. текше метрден 
аспайды деп күтуде. 

• Əзірбайжан Мемлекеттік мұнай ко- 
мпаниясы SOCAR ресейлік газды 
ұстап отырған «Газпромға» жыл сайын 
3-5 млрд. текше метр газ сатып алу 
жөнінде мəміле ұсыну жоспарларын 
жариялады. 

• Түрікменстан Энергетика министр- 
лігі Джурджу газ кен орнында 
«Түркіменгеология» мемлекеттік кор-
порациясы тарапынан бұрғыланған 
алғашқы барлау ұңғымасында табиғи 
газдың өнеркəсіптік ағыны алынды деп 
хабарлады. Сынақ нəтижелері бойын-
ша, ұңғымадағы күнделікті ағын 
600000 текше метрден артық табиғи 
газды құрайды. 

• Түрікменстан Энергетика министрлігі 
елдің 2016 жылдың қаңтар-сəуір ар- 
алығында 7,6 млрд. кВт/сағат электр 
энергиясын өндіргендігі туралы жария-
лады. Бұл көрсеткіш 2015 жылдың сол 
кезеңімен салыстырғанда 1,6%-ға 
артық. Түрікменстанда электр энерги-
ясын өндіру көлемі 22,5 млрд. 
кВт/сағат, ал экспорты 3,2 млрд. 
кВт/сағатты құрады. 

• Қазақстан қор биржасы (KASE) ва- 
люталық своп операцияларын қоса 
алғанда шетел валютасындағы сауда-
саттық көлемі 49,9%-ға төмендеді 
жəне 2016 жылдың қаңтар-сəуір 
аралығында былтырғы жылдың сол 
кезеңімен салыстырғанда 40.99 мл- рд. 
долларды құрады деп хабарлады. 
Жалпы алғанда, KASE бойынша сауда-
саттық көлемі 2016 жылдың қаңтар-
сəуір аралығында 94,44 млрд. 
долларды құрады. Бұл көрсеткіш 2015 
жылдың сол кезеңімен салыстырғанда 
12,8%-ға аз. 

• Дүниежүзілік банк (ДБ) 2016 жылы 
Өзбекстанның ЖІӨ 7,3%-дан 7,5%-ға 
дейін өсуіне қатысты болжамын 
төмендеткені туралы хабарлады. Д- Б 
есебіне сəйкес, негізгі экспорттық 
тауарларға төмен бағалар Өзбекс- 
танның экономикалық өсуінің баяу 

болуының негізгі себебі болып 
табылады. 

•  «Қазақстан темір жолы» қазақ мем- 
лекеттік темір жол компаниясының 
айтуынша, Қазақстан арқылы Қытай-
Еуропа-Қытай бағытында транзиттік 
контейнерлер жөнелту көлемі 2016 
жылдың қаңтар-сəуір аралығында 
былтырғы жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 205%-ға өсті. Қазақс-
тан темір жолы таза пайдасы 2016 
жылдың алғашқы төрт айында 99 млн. 
долларды құрады. 

• Қырғызстан Министрлер кабинеті 
əкімшілігінің Ақпараттық қолдау 
бөлімі елдің мемлекеттік қарызы 3,6 
млрд. долларға немесе 255,3 млрд. 
сомға жетті деп хабарлады. 2015 жылы 
мемлекеттік қарыздың ЖІӨ ішіндегі 
үлесі 60,3%-ға жетті. Сондай-ақ, 
шетелдік кредиторлардың 2016 жылы 
Қырғызстанның экономикасы үшін 
мемлекеттік қарыздың күрт өсіміне 
жол бермеу жəне оның тұрақты 
деңгейін қамтамасыз ету үшін 43,5 
млн. долларды шығынға жазылғаны 
атап өтілді. 

• Қазақстан Республикасы Ұлттық Ба-
нкінің мəліметтері бойынша, ел 2016 
жылдың бірінші тоқсанында тауар-
лардың экспортын 8,4 млрд. долларға 
дейін қысқартты. Бұл көрсеткіш 2015 
жылдың осындай кезеңімен салыстыр-
ғанда 30,5%-ға кем. Мұнай жəне газ 
конденсаты экспорты құндық мəнде 
41,1%-ға төмендеді. Басқа тауарлардың 
экспорты 12,8%-ға азайды. Тауарлар 
импорты да 27,- 8%-ға төмендеп, 2016 
жылдың бірінші тоқсанында былтырғы 
жылдың сол кезеңімен салыстырғанда 
5,7 млрд. долларды құрады. 

 

Қоғам жəне мəдениет 
 

• Бұрынғы Кеңес Одағы елдері əскери 
жəне өлмес полкі шеруін өткізу арқылы 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 71-ші 
жылдығын атап өтті. 

• Қазақстан Респбликасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Жер кодексіне 
соңғы өзгерістер мен толықтыруларға 
байланысты бір жылдық мораторий 
енгізу туралы Жарлыққа қол қойды. 
Президенттің айтуынша, жаңа Заңның 
тетіктері мен нормалары қоғамға дұрыс 
түсіндірілмеді. Мораторий кезеңінде 
жаңа түзетулер қаралып, талданады 
жəне халыққа кеңінен түсіндірілетін 
болады. 

• Өзбекстандағы АҚШ елшілігі дəрі-д-              
əрмектер тиелген гуманитарлық жү- 
ктің Өзбекстанға келгенін жариялады. 
GlaxoSmithKline жəне Merck Sharp & 
Dohme фармацевтикалық компания-
лары тарапынан сыйға берілген дəрілік 
заттарды тиеп жөнелту 2,25 миллион 
тұрады. 

• Қырғызстан Еңбек жəне əлеуметтік 
даму министрлігі 2016 жылдың соңына 
дейін елде «Лайықты кəрілік» ұлттық 
бағдарламасы жазылатынын хабарлады.  
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Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 


